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Belangrijker dan uzelf  (Fil. 2:3) 

Het is de gewoonste zaak van de wereld, dat mensen proberen elkaar op
allerlei gebied te overtroeven. Onze hele economie is gebouwd op het principe
van de concurrentie. Zonder competitiegeest zou elke sport zijn spanning en
uitdaging verliezen. Rivaliteit is een basisgegeven van menselijk samenleven.
Als je iets wilt hebben, moet je zorgen, dat je erbij bent voordat een ander het
inpikt. Maar dat alles heeft wel tot gevolg, dat mensen elkaar als
tegenstanders en vijanden behandelen. Zelfs als ze allemaal een goede zaak
dienen. Je ziet dat terug in de verhoudingen tussen de leerlingen van Jezus. In
Marcus 9:33 vv. wordt ons uit de doeken gedaan, hoe ze erover discussiëren,
wie van hen het belangrijkste is. Wie zal de hoogste positie bekleden in het
Koninkrijk van God? Wie zal de belangrijkste minister zijn? En dan blijkt, dat in
het perspectief van dat Rijk alle verhoudingen worden omgekeerd. Niet de
meest rechtgelovige, niet degene met de meeste Bijbelkennis, niet degene die
alles het mooiste kan zeggen, zelfs niet degene die het meest heeft moeten
opgeven om Jezus te volgen krijgt de voorrang boven de anderen. Voor God is
dat allemaal ondergeschikt. Voor Hem is diegene het meest in tel, die niet
groot van zichzelf denkt. Diegene die anderen laat voorgaan en het voordeel
van de twijfel gunt (Mc 9:40). Die niet anderen legt langs de meetlat van de
orthodoxie. Die niet anderen veroordeelt omdat ze niet zijn zoals hij- of zijzelf.
Die in mildheid en ontferming een waarachtig beelddrager van God is. Letterlijk
een ‘minister’, een dienaar van God en mensen. Zoals Jezus zijn leven gaf voor
Zijn trouw aan God en aan de mensen die Hem waren toevertrouwd. Als Zijn
volgelingen zijn we geroepen om die gezindheid die in Hem was, ons eigen te
maken (Fil. 2:5). In de gemeente mogen we ons alvast oefenen in die
omgekeerde concurrentie, waarin we alle anderen belangrijker achten dan
onszelf. In het onderling dienstbetoon, dat ons van alle zelfzucht bevrijdt tot de
vrijheid van de kinderen Gods. JHB

http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be


Kerkraad

Maandag 31 augustus kwam de kerkraad weer bijeen na de vakantie.
Na lezing en gebed werd de voorbije periode van juni tot augustus overlopen,
de erediensten besproken en de correspondentie doorgenomen.
We kregen een blauwdruk van de startdienst, maakten de nodige afspraken
voor de oogstdienst en begonnen aan de voorbereiding van de Advents- en
Kerstperiode. Ook de Hervormingsdienst werd aangestipt.
Er werd een datum naar voor geschoven voor een gemeentevergadering,
waarover meer in een apart artikeltje.
Baby-oppas en kindernevendienst, jeugdcatechese en jeugdkerk, bijbelmiddag
en –avond, seniorenwerking en pastoraat kwamen aan de orde.
De vergadering werd door Wilda besloten met gebed.

Gemeentevergadering

Alle lidmaten worden uitgenodigd op een speciale gemeentevergadering. Deze
vergadering wil iedereen de kans geven mee te denken en te praten over de
toekomst van onze gemeente, wie zijn we en waar staan we voor. Deze
belangrijke vergadering zal doorgaan op donderdag 8 oktober 2009 om 20.00
uur in de kerk.

Belijdeniscatechese

Voor al wie er aan denkt om op Pinksterzondag 2010 openbare belijdenis van
het geloof te willen doen, vragen we dringend om kontakt op te nemen met ds
Brouwer. De belijdeniscatechese als voorbereiding op deze belangrijke stap in
het geloofsleven van een protestants christen willen we graag nog in de maand
oktober laten starten. Voorlopig is er één kandidaat-belijdeniscatechesant,
misschien denkt u er ook over na en dan kan een gesprek met de predikant uw
vragen hieromtrent beantwoorden.

Overschrijving

Mevr. Griet Bogaerts heeft aan de kerkenraad verzocht te worden
overgeschreven naar de Protestantse Gemeente Mechelen-Zuid. We wensen
haar ook daar Gods zegen toe.

Gezinsuitbreiding!

“Dit is ons plesier om aan te kondig dat Anathi Qamata gebore op 27 okt 2007
te Kaapstad by ons familie aangesluit op 2 aug 2009. God het met Natha ons
gesin vervolmaak. Leo, Wilda, Eva, Noa, Kay en Natha Huibregtse”
Als gemeente delen we graag in de vreugde om deze heugelijke gebeurtenis en
wensen we de hele familie Huibregtse van harte Gods zegen toe.
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Kindernevendienst

De kindernevendienstleiding vergaderde op woensdag 2 september jl. bij Wilda
thuis. We kregen te horen dat Natha het zusje is geworden van Eva, Noa en
Kay. We feliciteren Leo en Wilda met hun dochter en hopen Natha te
verwelkomen in de kerk als ze wat meer gewend is in haar nieuwe omgeving. 
We bereiden de startdienst voor. Eva, Nynke en Ben hebben afscheid genomen
van de kindernevendienst. Eva en Nynke mochten het gebed doen van de nood
van de wereld. Tijdens de startdienst mochten de kinderen op 3 vellen papier
nadenken wat voor hen geloof, bidden en vertrouwen was. Na brainstormen
boven bleken ze daar veel ideeën over te hebben en brachten aan het eind van
de dienst deze A3 naar voren waarop de ds dit men de gemeente nog een keer
besprak. 
De ontmoetingsdag zal dit jaar niet door gaan. We zijn aan het brainstormen
om eens iets totaal anders te doen. Alle ideeën zijn welkom.
In de oogstdienst zal het gaan over de rijke jongeling. De kinderen zullen in die
dienst stil staan bij ons adoptie kind Ann Charlotte. De
kindernevendienstleiding zal een foto van de kinderen boven op zolder maken
en de kinderen gaan een tekening maken, zodat we dit tijdig kunnen versturen
voor de kerst. 
De kindernevendienstleiding maakt zich zorgen over de baby oppas. Op dit
moment zijn er maar twee. We gaan hard zoeken om dit probleem op te
lossen. 
De disco-bowling die in september plaats zou vinden is uitgesteld. Er hadden
maar een paar zich op gegeven. De bedoeling is om dit in oktober te doen.
Graag een oproep aan de baby-oppas, kindernevendienstleiding en
jeugdleiding om je zo snel mogelijk op te geven wanneer je kunt bowlen!!!
Er is een kleine brainstorming geweest over de kerstperiode. De
kindernevendienstleiding vraagt zich af wie van de kinderen gaat er komen
met de kerstviering? Wie wil echt iets doen en wie is bereid dan ook te
oefenen. Deze vraag zal worden besproken in de kerkenraad. 
De schoonmaak op zolder zal binnenkort gebeuren.
De volgende vergadering zal zijn op donderdag 19 november om 20.00 uur bij
Wilda thuis. Op de agenda zal dan onder andere staan: een alternatief voor de
ontmoetingsdag, de adventperiode, de kerstviering.

Musical-uitstap

Op zaterdag 5 september gingen Elske, Nynke, Aline, Lisa, Filip en Mattias
samen met enkele volwassenen naar de stadsschouwburg, waar de Christelijke
jongerengroep Go-Live een musical opvoerde over Braziliaanse straatkinderen.
Het verhaal ging over twee rivaliserende straatbendes, waarvan er één tot
bekering komt en een nieuw leven start na contact met twee meisjes uit
België, die hen vertellen over Jezus.
Natuurlijk was het een goedkoop flutverhaaltje en natuurlijk zaten sommige
zangers al eens naast hun toon, maar daar was het Go-Live allemaal niet om
te doen. De bedoeling was de aandacht te vestigen op de straatkinderen en
hun problemen, en in die opzet zijn ze wel geslaagd, want er was veel volk.
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Na de musical gingen we naar de kerk voor een korte na-bespreking en
uiteraard ook om cola te drinken en chips te verorberen.
Sali sloot de avond af met een gebed.

Hugo 

 

Introductiemiddag Catechese

Op zondag 13 september was het een speciale jeugdkerk, want we mochten
drie nieuwelingen begroeten, namelijk Eva, Nynke en Ben.
Overigens konden Elske, Nynke, Ester, Eva, Filip en Matheus na de kerk nog
samen met enkele begeleiders genieten van de friet en curryworst die
jeugdouderling Wilda voor ons klaar maakte, alles natuurlijk rijkelijk overgoten
met frisdrank naar keuze.
Jammer dat Ben zich niet lekker voelde en er niet bij kon zijn, we zullen het
volgend jaar dus opnieuw moeten doen.
Na de maaltijd was er ruim tijd voor iedereen om zich aan de anderen voor te
stellen, wat te vertellen over zichzelf, zijn of haar school, zijn of haar hobby's.
De meesten van ons houden erg van sport, dat was wel opvallend, we hebben
onder meer een hockey-meisje, een atleet en een voetbal-doelman.
We deden ook een heuse Bijbel-kwis met wel 50 vragen, die gewonnen werd
door Filip (met 38 op 50).
Tussendoor was er gelegenheid om te tafelvoetballen.
Tot slot smulden we een ijsje, alvorens naar huis te keren, want er was in de
kerk om 4 uur een klassiek concert.
We zijn de Heer dankbaar dat we, ook op deze gezellige manier, samen kerk
kunnen zijn.

Hugo 

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang
telkens om 10.00 uur.

zondag 04 oktober organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° kollekte: kindernevendienst

zondag 11 oktober organist: E. Poncin
ds. J. Brouwer 2° kollekte: SOS Hulpbetoon
Oogstdienst

zondag 18 oktober organist: J. Van der Wulp
dr. E. Van der Borght 2° kollekte: zending

zondag 25 oktober
10.00 uur in de Zandpoortkerk
Gezamenlijke Hervormingsdienst
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Oogstdienst

Zondag 11 oktober willen we de Heer weer danken voor de goede gaven van
de oogst. In een dankdienst voor gewas en arbeid willen we de medemensen
die in deze maatschappij uit de boot vallen, laten delen in onze overvloed. Op
die zondag verzamelen we, liefst niet bederfbare, etenswaren en nog
draagbare kleding voor SOS Hulpbetoon. Ook de tweede kollekte wordt die
zondag traditioneel aan deze organisatie overgemaakt. Zij zetten zich volledig
belangeloos in om de minderbedeelden in deze stad te helpen waar het kan.
Uw gaven zijn dan ook meer dan welkom. 

Hervormingsdienst

Zoals gebruikelijk gedenken we samen met onze protestantse zustergemeente
van Mechelen-Zuid de kerkhervorming op de laatste zondag van oktober. Dit
jaar gebeurt dat in het kerkgebouw aan de Zandpoortvest 27 op zondag 25
oktober. Ds Buunk verzorgt de liturgie, ds Brouwer de prediking.

Winteruur

In het weekend van 24 op 25 oktober 2009 wordt de klok 1 uur teruggezet: 3
uur wordt dan 2 uur. Wie vergeet zijn klok aan te passen komt waarschijnlijk
een uurtje te vroeg in de kerk op die zondag.

Verjaardagen

01 oktober Zarifa Eke
01 oktober Kristin Eke e. Eke
05 oktober Jelle Brouwer
11 oktober Basriye Eke e. Eksen
13 oktober Patricia Sabak
14 oktober Rebekka Dirlik
19 oktober Arnout Van Messem
20 oktober Sabriye Dirlik
23 oktober Henriëtte Liefting e. Brouwer
23 oktober Ivonne Quinaert e. Van Cammeren
25 oktober Simon Eke
27 oktober Bahra Eke
28 oktober Miranda Wilmaerts

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

KND 1 KND 2 Oppas

04 oktober Wilda Hermien Elske
11 oktober Aysel Zwannet Sandra
18 oktober Younan Zarifa Nynke
25 oktober Hervormingsdienst Mechelen-Zuid
01 november Hanne Perla Eva
08 november Kristin Sali Elske
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Koffiedienst

Koffiedrinken op: dienst voor:

04 oktober Familie Brouwer
18 oktober Vrijwilligers

Activiteitenkalender

02 oktober Jeugdcatechese 16-18 jarigen - kerkzolder 20 uur 
05 oktober kerkenraad - kerkzaal 20.15 u
07 oktober inaugurele rede dr E.A.J.G. Van der Borght - VU Amsterdam 15u45 
08 oktober gemeentevergadering - kerkzaal 20 uur
15 oktober Avondbijbelstudie - kerkzaal 20 uur
17 oktober Vlaamse diaconale dag “Jeugd: crisis en kansen” - Nieuwe

Graanmarkt 8, Brussel, 9u30 tot 16u30
20 oktober Oec. Bijbelkring Petrus (Bruss.stw. 49, 20 uur)
22 oktober Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 u 
27 oktober Oec. Bijbelkring Petrus (Bruss.stw. 49, 20 uur)
30 oktober Jeugdcatechese 12-15 jarigen

Vlaamse Diaconale Dag 2009

Jeugd: crisis en kansen 

Dit jaar zal de jaarlijkse Vlaamse Diaconale Dag in het teken van de jongeren
staan. Met name van de positie van de jongeren in de huidige
maatschappelijke crisis en hun toekomstperspectief. In tijden van crisis zijn zij
een extra kwetsbare partij. Wat kunnen wij als protestantse gemeenten voor
hen betekenen? Dat is een vraag die centraal zal staan op de dag. En dat doen
wij in de vorm van lezingen, een forumdiscussie en interactieve vormen waarin
wij zelf onze plaats in en visie voor het geheel kunnen (her)ontdekken.
Kortom, een dag voor hoofd, hart en handen.
Wij zullen echter niet alleen praten over jongeren (dat is de valkuil waar wij zo
vaak in lopen) maar wij zullen ze op de dag ook zelf aan het woord laten. Gaat
de jeugd u aan het hart, dan bent u van harte uitgenodigd om deze dag met
ons mee te maken.
Nu meer dan ooit heeft de jeugd onze steun en begrip nodig. Aan deze dag
zullen o.a. meewerken: Protestantse Kerk Brussel, Protestants Sociaal Centrum
Brussel en enkele jongerenorganisaties.

Om samen met de trein te gaan kunt u contact opnemen met Marius
Joosten, 015/4719573

Bijbelavond

De Bijbel wordt heel verschillend geïnterpreteerd. Vaak ben je je niet bewust
van je eigen uitgangspunten, terwijl die wel je manier van lezen bepalen.
Daarom lezen we op de bijbelavond eerst eens het boek “De Bijbel” van Karen
Armstrong. Daarin wordt kort en begrijpelijk uitgelegd, hoe de verschillende
uitlegtradities zijn ontstaan. Voor ieder aan te bevelen! We starten op 15/10. 
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Klassiek Concert in onze kerk

De open monumenten dag van zondag 13 september had als thema “Zorg”.
Werd onze kerk daarom uitgekozen, omdat ons kerkgebouw indertijd zorg
verleende aan de pelgrims naar Compostela? In alle geval werd een klassiek
concert gebracht om 16u., met  orgel, blokfluit en sopraan. Fijne, klassieke
muziek. Ongeveer 30 passanten kwamen luisteren. Het was prachtig.

Rina Joosten 

Kerkmozaïek oktober 2009 : 

Gods Woord en mensenwoorden

31 oktober 2009 wordt een historische dag voor het Belgisch Protestantisme. Niet omdat Luther dan precies 492 jaar
geleden aan de weg heeft getimmerd met z’n stellingen over de aflaat, maar omdat op dat moment België verrijkt
wordt met het ‘Huis van het Protestantisme’, kloppend hart en zenuwcentrum, ‘headquarters’ en ontmoetingsplaats
voor alles en iedereen wat met protestantisme in ons land te maken heeft. 

Dit huis moet in de verf gezet worden en rond de opening ervan wordt er dan ook stevig aan de weg getimmerd,
weliswaar niet met 95 stellingen, maar dan toch wel met een nieuw logo (prominent prijkt het op de voorpagina) en
een speciale Calvijn postzegel. 31 oktober als de ‘eerste dag van uitgifte’ van een speciale Calvijnpostzegel (alle
filatelisten daarheen!). “Een Calvijn om aan te likken”, zegt onze voorzitter. Inderdaad. Naast al dit trompetgeschal
stemt het thema van dit nummer tot nadenken: roddel en achterklap. Wij protestanten geven hoog op van Het
Woord van God, maar onze mensenwoorden (en woorden zijn daden, als iemand dat zou moeten weten, dan zijn het
protestanten) staan daar nogal vaak mee in contrast. 

Ds. Schouten en Frank Marivoet stellen de praktijk aan de orde èn aan de kaak. Het Schriftwerk preludeert erop,
want zoals de apostel Jacobus zegt: de ‘tong’ is geen onschuldig ding (om aan postzegels te likken bijv.), maar kan
meer kapot maken dan ons lief is. Ook wil ik u nog wijzen op een reactie op het hoofddoekverbod van
ondergetekende, die enkele jaren het voorrecht had om in beide gecontesteerde athenea les te geven. Tot slot geeft
dr. Jurjen Wiersma zijn indrukken weer over het symposium naar aanleiding van de 100ste geboortedag van Eberhard
Bethge, die een biografie schreef over Dietrich Bonhoeffer.

Namens de redactie,

Dick WURSTEN

Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

RADIO

VRT/Radio 1 – op woensdag omstreeks 20.03 uur

Productie Frank Marivoet

14 oktober Mens voor de mensen zijn:

Trouw biedt toekomst.

28 oktober Calvijnjaar 2009:

Protestanten in Vlaanderen

TELEVISIE

Geen uitzendingen in oktober
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Ik ben lekker 

de beste 

op school!

Romeinen 10:1-13

Paulus schrijft over mensen die vooral bezig zijn met zichzelf. Maar God luistert naar mensen die Hem roepen. Hij

luistert liever naar mensen die durven toe te geven dat er bij hen wel eens iets mis gaat. Vul de lege spreek- en

denkwolkjes in met uitspraken van ‘opscheppers’ en van kinderen die durven bekennen dat er wel eens iets mis gaat. 
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